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Diplomová práce Bc. S. Liškové je věnovaná teplofikaci Plzně, její správě a vývoji dálkového 

vytápění. Byla jsem u jejího zrodu před více než dvěma lety, provázela jsem její cestu z pozice 

archivářky Archivu města Plzně (dále AMP) a mohla jsem tak být nápomocná s vyhledáváním 

pramenů. Kupříkladu spisová agenda k projektu jaderné výtopny byla nedávno, tak říkajíc „za pět 

minut dvanáct“, objevena během skartačního řízení v centrální spisovně Magistrátu města Plzně. 

Mohu tedy dosvědčit autorčino nevšední zaujetí tématem a profesionální přístup, jehož výsledkem 

je posuzovaná magisterská práce, která zaplňuje bílé místo v dosud málo probádané oblasti dějin 

města Plzně.  

Úvodní pasáže vymezují dané téma, popisují použité metody i postupy a její strukturu. Následuje 

nezbytné pojednání o použitých pramenech a literatuře. Zde bych ráda vyzdvihla pečlivou 

heuristiku a interpretaci archivních pramenů. Autorka pilně je studovala v AMP, v Archivu 

Plzeňského Prazdroje či ve 3. oddělení Státního oblastního archivu v Plzni s badatelnou až 

v Klášteře u Nepomuka. Měla také ztíženou možnost studia archiválií kvůli pandemii koronaviru, 

která od loňského jara uzavírala zmíněné archivní badatelny. Primární dokumentaci však S. Lišková 

vyhledala na svém pracovišti v Plzeňské teplárenské, a. s., kde má v gesci (mimo jiných) také 

vedení podnikové spisovny, takže byla tak říkajíc „u zdroje“.  

Ve druhé kapitole je zpracován historický rámec vývoje města Plzně, následuje nástin vývoje 

energetiky na západě Čech i legislativy a správy v energetice. V dalších kapitolách se dostáváme 

k hlavnímu tématu práce: historickému i správně-ekonomickému vývoji správy tepelných zdrojů 

a sítí v Plzni, organizaci i analýze teplárenských podniků: Teplárny města Plzně, pozdějšího 

Tepelného zásobování města Plzně, a Teplárenského závodu Západočeských energetických závodů, 

n. p., současné Plzeňské teplárenské, a. s.  

Práce S. Liškové komplexně zpracovává historii teplofikace Plzně od počátku až do současnosti, 

ale též ekologickou či marketingovou stránku výroby a prodeje energií na základě dosud 

nepublikovaných pramenů, které doplňují další věcné informace z veřejných zdrojů (denní tisk, 

tištěné publikace nebo výroční zprávy), tabulky, grafy, schémata a v neposlední řadě unikátní 

obrazové přílohy. Autorka postupuje tematicky, v rámci kapitol chronologicky, avšak nejde 

o pouhou „kroniku“ (výčet dat a informací). S. Lišková výborně kombinuje a interpretuje všechny 

prameny. Nechybí ani povinný seznam zkratek a úctyhodný seznam použitých pramenů a literatury. 



Plzeňský městský archivář PhDr. Ing. I. Martinovský říkával, že „žádné dílo není dokonalé“. Ani 

dílo S. Liškové se jim nevyhnulo. Mám však pouze několik skutečně marginálních připomínek, 

které by snad autorce mohly posloužit v další práci s tímto textem. Na s. 70 bych doplnila k údaji 

o první instalované parní turbíně v roce 1904 do poznámkového aparátu knihu L. Nohovcová,  

P. Mazný, 150 let společnosti Škoda ve fotografiích a dokumentech, Starý most Plzeň, 2009, s. 37, 

možná také webové stránky  společnosti Doosan Škoda 

Power (http://www.doosanskodapower.com/cz/intro/historyall/) i Plzeňské teplárenské (Historie | 

Plzeňská teplárenská (pltep.cz), a na základě těchto zdrojů do textu upřesňující informaci o jejím 

výkonu 412 kW a konstrukci dle licence francouzské společnosti Rateau. Na s. 71 jsem 

zaznamenala rozpor v textu v prvním a druhém odstavci: nejprve je psáno, že na Karlově se v roce 

1943 začala stavět další elektrárna ELÚ III., kterou se kvůli sabotážím dělníků nepodařilo 

zprovoznit. Následně je konstatováno, že „v roce 1942 byla postavena na Karlově elektrárna ELÚ 

III, která byla za války poškozena a částečně vyřazena z provozu“. V poznámkovém aparátu (např. 

v pozn. 97, s. 34) i v seznamu literatury je několikrát chybně uvedeno příjmení plzeňského historika 

Tomáše Bernhardta. Doporučila bych sjednotit názvy archivních fondů podle posledního úředního 

názvu (konkrétně Útvar koncepce a rozvoje města Plzně – v textu figuruje dřívější pojmenování 

Útvar hlavního architekta města Plzně nebo zcela chybně Hlavní architekt města Plzně; dále 

Národní výbor města Plzně, nikoliv dřívější názvy – Jednotný nebo Městský národní výbor; do 

třetice Tepelné zásobování města Plzně nikoliv Teplárna města Plzně). V některých poznámkách je 

mezi citaci literatury vložena za místo a datum vydání věcná poznámka (např. v pozn. 82, s. 31), až 

poté následuje uvedení příslušné strany. Budoucí redakci by jistě neušla ojedinělá nejednotnost 

citací (při prvním a opakovaném uvedení publikovaných titulů) nebo další pravopisné drobnosti 

(např. na s. 96 název čtvrti „jižní předměstí“, s. 127 „budování socializmu“). Podobným „šotkům“ 

se neubrání ani erudovaný historik a nacházíme je snad v každém publikovaném textu. 

Celkovým obsahem i zpracováním tohoto úseku hospodářských dějin a infrastruktury města 

Plzně se jedná o skutečně vynikající a přínosné dílo, napsané navíc čtivě a poutavě. Je předurčené 

k budoucímu publikování, například u příležitosti 30. výročí privatizace společnosti Plzeňská 

teplárenská v roce 2024.  

Autorka splnila zadání, prokázala kvalitní práci s archivními prameny při jejich interpretaci 

a hodnocení, v neposlední řadě též výbornou orientaci v tématu, které zasadila také do 

celorepublikového kontextu. Maximálně tak využila pramenů, zejména těch dosud uložených mimo 

archivy ve spisovně společnosti Plzeňská teplárenská, tudíž veřejnosti nepřístupných.  

 

 

http://www.doosanskodapower.com/cz/intro/historyall/
https://www.pltep.cz/historie/#Energetika
https://www.pltep.cz/historie/#Energetika


Posuzovaná diplomová práce Bc. Sonji Liškové splňuje požadavky kladené na tento stupeň 

kvalifikační práce. S ohledem na výše řečené je v mnohém převyšuje a nastavuje laťku 

ve studovaném oboru Veřejná správa a spisová služba hodně vysoko.  Z těchto důvodů práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh hodnocení: výborně 

 

V Plzni, dne 31. 8. 2021 

PhDr. Jitka Janečková 


